
AMENDEMENT

Voorstel nummer: E

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. l juni 2021

Agendapunt: 10

Onderwerp: Regionale Strategie Mobiliteit - wensen en bedenkingen

O ndergetekende( n) ste lt/stel len het vo lgende a mendement voor:

Het voorgestelde besluit te vervangen door:

- de volgende wensen en bedenkingen mee te geven:

De gemeenteraad van Leiderdorp geeft twee aanscherpingen mee aan de Regionale

Mobiliteitsstrategie :

L. ln de uitwerking van de strategie van sociale inclusiviteit in het openbaar vervoer een

speerpunt te maken en het een concrete uitwerking te geven.

2. Een analyse te maken van de knelpunten in de gemeente-overstijgende fietsverbindingen

binnen Holland Rijnland, en in het vervolg op de strategie aan te geven hoe die knelpunten

worden opgepakt.

Toelichting

Sociale inclusiviteit: ln de strategie wordt specifieke aandacht gevraagd voor sociale inclusiviteit

omdat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, en

dan met name in het openbaar vervoer kunnen we allemaal aanvoelen. Het is een hele onderneming

om een reis te plannen voor mensen met een beperking; denk hierb'rj aan inchecken, juiste perron

vinden, hulp regelen, op tijd aansluiting, etc. Gelukkig is er in Holland Rijnland een Regiotaxi maar op

dit gebied moet veel meer mogelijk zijn om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in het openbaar

vervoer en niet bang zijn dat er teveel gevraagd wordt. Ook de introductie van ANWB Automaatje in

Leiderdorp door lncluzio is een mooi voorbeeld van sociale inclusivÍteit in het vervoer. De strategie



heeft het over innovaties op dit gebied maar concreter dan termen als slimmer maatregelen en

hoogwaardige technologische snufjes wordt het niet. En daarnaast zien we dit punt te weten 'sociale

inclusiviteit' ook niet als specifiek aandachts- of speerpunt terugkomen. Vandaar een aanscherping.

Fietsverbindinsen: Op Holland Rijnland niveau is met name de (elektrisch) fiets een gezond en

duurzaam vervoermiddel. Hiervoor zijn veilige en robuuste fietsverbindingen noodzakelijk. Door de

opkomst van allerlei snelle fietsen, wordt de fiets ook steeds aantrekkelijker voor wat langere

afstanden, die bijna altijd gemeente-overstijgend zijn. Voor knelpunten in het wegverkeer is in de

strategie veel aandacht, maar regionale knelpunten in de fietsverbindingen (mede omdat fietsnota's

vaak lokaal zijn opgesteld) veel minder. Ook in licht van het belang dat in de Regionale

Energiestrategie wordt gehecht aan emissie-arm vervoer, verdient de fiets meer aandacht in de

strategie.
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